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ںاروے میں داخلے پر ںئے اقدامات
اںفیکشن کی صورت حال کے پیش ںظر ،حکومت ںے فیصلہ کیا ہے
کہ داخلے سے پہلے منفی ٹیسٹنگ کی ضروریات کو دوبارہ
متعارف کرایا جائے اور ںاروے میں داخلے پر ٹیسٹ اور
اںدراج کی موجودہ ضروریات کو بڑھایا جائے۔
۔درآمدی انفیکشن کو محدود کرنے کے لیے  26نومبر سے ہم
داخلے کے اقدامات کو سخت کر رہے ہیں۔ اس تاریخ سے تمام
آنے والوں کو ناروے میں داخل ہونے سے پہلے اندراج
کروانا ہوگا۔ صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر ،ہم
داخلے سے پہلے لیے گئے منفی ٹیسٹ کی ضرورت کو بھی
دوبارہ متعارف کرواتے ہیں۔ یہ ان لوگوں پر الگو ہوتا ہے
جو منظور شدہ کورونا سرٹیفکیٹ کے ساتھ دستاویز نہیں کر
سکتے کہ انہیں مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہے ،یا وہ
گزشتہ چھ ماہ میں کوویڈ  19سے گزر چکے ہیں۔ قطع نظر اس
کے کہ آپ کس ملک سے سفر کرتے ہیں ،وزیر برائے صحت و
نگہداشت کی خدمات امیلیے اینگر میہل نے کہا (سینٹر
پارٹی)
داخلے کے اقدامات میں یہ سب سے اہم تبدیلیاں ہیں ،جن کا
اطالق  26نومبر سے ہوگا:
 اب یہ ایک شرط ہوگی کہ تمام مسافروں کا  ،ایک عام
اصول کے طور پر اندراج کے نظام میں اپنا اندراج
کروانا ضروری ہے۔ 16سال سے کم عمر کے بچوں اور
منتخب گروپوں کے لیے مستثنیات ہیں۔ تمام مسافروں کا
فرض ہے کہ وہ اس طرح کی تصدیق اور کوئی بھی کورونا
سرٹیفکیٹ چیک ان کے وقت پولیس کو پیش کریں۔
 تمام غیر ملکیوں کے لیے ملک داخلے کے لیے کھال ہے
جنہیں امیگریشن ایکٹ کے تحت داخلے کا حق حاصل ہے۔
 نارویجن میری ٹائم ڈائریکٹوریٹ اور نارویجن
ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر کے لیے درخواست کی
اسکیمیں بند کردی گئی ہیں۔













حاالت پر منحصر ہے،کہ ان غیر ملکیوں کو جو داخلے کے
سلسلے میں اندراج ،داخلے کے قرنطینہ اور ٹیسٹنگ کے
قوانین کی تعمیل نہیں کرتے ہیں ،ملک بدر کرنے کی
وجوہات اب بھی ہو سکتی ہیں۔ اس پر دستاویزات کی کمی
بھی بے دخلی کا باعث بن سکتی ہے۔ تمام مسافروں،
بشمول نارویجینز ،کے خالف رپورٹ اور داخلے پر ذمہ
داریوں کی خالف ورزی کرنے پر ممکنہ طور پر جرمانہ
کیا جا سکتا ہے۔
ہم داخلے سے پہلے  24گھنٹے کے اندر اندر لیے گئے
منفی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ کی شرط کو دوبارہ متعارف کراتے
ہیں ان کے لیے جو تصدیق شدہ کورونا سرٹیفکیٹ کے
ساتھ دستاویز نہیں کر سکتے کہ انہیں مکمل طور پر
ویکسین لگائی گئی ہے یا گزشتہ چھ ماہ میں کوویڈ 19
سے گزر چکے ہیں۔ یہ روانگی کے ملک سے قطع نظر الگو
ہوگا ،لیکن  18سال سے کم عمر کے مسافروں پر نہیں۔
اس کے عالوہ ،داخلے پر اپنے آپ کو جانچنے کی ذمہ
داری کو تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ آپ ناروے میں
جہاں سے بھی پہنچیں ،خود کو جانچنے کی ذمہ داری
عائد ہوتی ہے۔ اب تک یہ فرض صرف ان افراد پر الگو تھا
جو قرنطینہ کی ذمےداری والے عالقے میں مقیم ہیں۔ یہ
ذمہ داری ان تمام افراد پر عائد ہوتی ہے جو کورونا
سرٹیفکیٹ کے ذریعے یہ دستاویز نہیں کر سکتے کہ وہ
مکمل طور پر ویکسین شدہ ہیں یا گزشتہ چھ ماہ میں
کوویڈ  19سے گزر چکے ہیں۔ ناروے پہنچنے پر خود کو
جانچنے کی ذمہ داری
سے دیگر مستثنیات برقرار رہیں گی۔
جن افراد پر ٹیسٹ کی ذمے داری الگو ہوتی وہ سرحد پر
واقع ٹیسٹ سٹیشن پر ،یا  24گھنٹوں کے اندر جہاں
بارڈر پر ایسا کوئی سٹیشن نہیں ہے ،اپنا ٹیسٹ کر
سکتے ہیں۔ملک کی تمام بلدیات کو الزمی طور پر تیار
رہنا چاہیے کہ وہ آنے والے مسافروں کی جن پر جانچ
کی ذمےداری عائد ہوتی ہے کی جانچ کر سکیں۔
ہم آمد کے لیے نیشنل کنٹرول سنٹر میں بھی عملہ کی
تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر کنٹرول کی
سرگرمی دوبارہ شروع ہو جائے اور اس طرح سے بلدیات
مسافروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گی جنہیں
فالو اپ کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔
حکومت داخلہ قرنطینہ سے متعلق قوانین میں کوئی
ً پورے
تبدیلی نہیں کر رہی۔ قرنطینہ کے ضوابط غالبا
موسم سرما میں الگو ہوں گے۔

قرنطینہ ہوٹل اسکیم ان لوگوں کے لیے پیش کش کے طور پر
اگلے نوٹس تک جاری رہے گی جن کی رہائش کی کوئی دوسری
مناسب جگہ نہیں ہے۔

